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Marie Jones   KAMENE VO VRECKÁCH
10. december • 1900 Vstupné: 6 €
Hit z Broadway a West Endu, jedna z najlepších svetových komédií, ktorá rozosmiala a dojala 
milióny divákov na celom svete. Dvaja herci odohrajú 13 postáv!

Martin McDonagh PORUČÍK Z INISHMORE
15. december • 1900 Vstupné: 8 €
Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore záhadne zahynie kocúr. Nie hocijaký, ale miláčik 
radikálneho teroristu, člena paramilitárnej organizácie INLA, ktorý prichádza pomstiť svojho 
obľúbenca… Vražedne smiešna komédia o írskych teroristoch je takou silou, že budete plakať 
od smiechu.

❄ VIANOCE V KONTRE ❄

S. Mallatratt – S. Hill ŽENA V ČIERNOM
26. december • 1700 a 1900 Vstupné: 8 €
Brilantný viktoriánsky thriller s vianočnou atmosférou, ktorá zhustne tak, až sa bude dať krájať. 
Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura Kippsa, ktorý prichádza do odľahlého 
sídla na Úhorných močariskách. Tajomný a znepokojivý dej vás priklincuje k sedadlám. 
Budete sa báť vlastnej predstavivosti! 
Megaúspešný titul už 25 rokov hraný denne na londýnskom West Ende.

Marek Koterski   NENÁVIDÍM
27. december • 1500  Vstupné: 6 €
Vynikajúca komédia, cena „Objav roka“ Kremnické Gagy. 
Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej každodennosti…

M. McDonagh  PORUČÍK Z INISHMORE
28. december • 1700 a 1900  Vstupné: 8 €
Vražedne smiešna komédia o írskych teroristoch, neskutočná zábava!

Wojtek Kurtyka  ČÍNSKY MAHARADŽA
29. december • 1700 a 1900 Vstupné: 7 €
Nezvyčajný horolezecký thriller ikony svetového himalájizmu, slovenská a svetová premiéra 
scénickej verzie knihy Wojteka Kurtyku. Magický a filozofický príbeh o prekonaní samého seba. 
Hypnotizujúci svet Džemu, Číslice, Krey, Magickej Pumpy, jašteričky zvanej Geko. 
Silné emócie, životné reflexie, skvelý humor… Nielen pre horolezcov!

Michal Smetanka  VIANOČNÝ KONCERT
30. december • 1900  Vstupné: 8 €
Vianočné piesne, ktoré spievali naši predkovia a my sme ich už zabudli. 
Staré hudobné nástroje, ktoré zapadli prachom doby, sa znova rozozvučia.  
Rozprávanie o Vianociach trochu iných a inak.

Conor McPherson RUM A VODKA
31. december • 1700  Vstupné: 6 €
Silvestruj s najreprízovanejším predstavením! Už viac ako 300-krát! 
Skvelá komédia. Mix, čo aj „mŕtveho postaví na nohy. Iba pre milovníkov silných dojmov 
a silných drinkov. Nepriveď na to svoju mamu a svokru. 
Priveď niekoho, kto do divadla nechodí.

Kapacita sály v Kontre je len 30 miest. Je potrebné rezervovať si miesto vopred: 0907 908 986


